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Yazı it leri telefonu 20203 

~\ ln,niz tayyareleriDin iıcaJ altınciilki Fr&N&Z aaJüllerine t&amızlan 

Askeri vaz i yet Beriinde Alman - Fransız 

M kineye 
verilir on 1 

Yunanistan ile 
ifal ya arasi n da 

HARB 
Yunanistan 

i talyanın 
taleb lerini 

reddetti 

Bu sabah 6 dan itiba
ren iki memleket 
arasında harb hali 
başlamış bulunuyor 

bir faggare işbirliğine karşı 
fabrikası B A Atina 28 ( A.A.) -

Jl.lınanyanın karalarda, as- bombalandı irieşik merikada /talya tarafından bu 
Yazan: H. Emir Erkilet 

de...._ keri ve aiyaai hareketleri k 1 1 lı.. tn ediyor; bir müddet da- yü se en ses er gece verilen notadaki 
tıır e~ecelı:lerine de fÜphe yok- J l'b V 
bir' jY Hitlerin marepl Peteni ngiliz, Alman hava meta ı atını I unanis-
·~·~ atrnaya ve hatta, denildi- Bir Amerikan gazete- t dd t · t · ~ oahlınıa, bir it birliğine kuvvetleri müteaddid an re e mış ır. 
ltı\ıy et,ıneaj onun Romanyadaki k ı sinde çıkan başlık Bu sabah saat altı-
Ili b~ffalc.lyetinden sonra •n ye- a ın ar yapblar 
tı&ıd~. •e-vltulceyti aiyaaet baoa- Lo d 27 (AA) 1 T h «Viıi Almanyaya askerlik sa- dan itibaren, /talya 
,,:;:;ıl&byı yeniden kurmak da- va n:;a;:ti tebli~: . - nııı ız a- ~ask ınFda yardım ederse Ame- ile Yunanistan arasın-
Ue tk a ulunan marcşal Peten Tayyarelerimiz Pazar gecesi ha- rı a ranaız müatemlekelerini d b [r.f 
'lılhll ad'aşlan .için oerefli bir va hücumlarına devam etmi§lerdir. itgal edecektir» a i J ii! harb hali . 
biiq1 lktetmek ihtiyacı pek ta- Bir çok hedefler üzerinde fena ha- b l dd d"l k 
lfey}:· .Fakat mağlub edilmi§ bir va prtlarile ka~ılaşılmışsa da Bcr- Nevyork 27 CA.A.) - Nevyork mat. QŞ QffllŞ a e l me -

Idare ltieri telefotm ı 20203 Faab S bmlt 

Gümrüklerdeki 
sahibsiz eşyanin 
fevziine başlandi 
Hayır cemiyetlerine dağılılan eşya 

arasında binek otomobili, bisiklet, ipekli 
ve pamuklu mensucat vesaire var •.• 
Gümrükler idaresi uzun za -

mandanberi gümrüklerde biri -
ken muhtelif neviden sahibsiz 
eşyayı hayır cemiyetlerine da -
ğıtmağa karar vermi~ ve bu eır 
yaya aid listeleri hazırlıyıırak 
tevziata başlamıgtır. 

Gümrük idaresi, anbarlarda 
bekleyen sahibsiz eşyayı hayır 
kurumlarına dağıtırken, bunla -
nn nelere ihtivaçları oldu~unu 
gözönünde bulundurmu' ve tev 
ziat listelerini buna geite hazır -
Iamıştır. Şehrimizdeki muhtelif 
1 O hayır kurumuna dağıtılması
na karar verilen bir çok eşya a· 
rasında evvelce gümrüklere gel
mil olan mühim miktarda ipek
li, parnuklu mensucat. otomo -
bil, madeni eşya, ayakkabı, 
çorap ve şapka bulunmaktadır. 

Hazırlanan listelere göre Kı
zılaya bir binek otomobili, bir 
hurda otomobil, 1 09 kilo ttun'i 
ipek, muhtelif yiyecek madde -
ler, fotograf filmi, Cümuhriyet 
Halk Partisi ilk okul yoksul ço· 

( cuklannı koruma birli~ine biaik
l let, mekteb ~antası, bel keıne-

ri, ipek ve pamuk mensucat, 
Darülaceze Müdürlüğüne ma • 
deni eşya, ipckli ve pamuklu 
mensucat, Çocuk Eairgeme Ku
rumuna çocukların işine yara -
yacak eşya ve oyuncak, verem 
mücadele cemiyetine ipekli, pa· 
muklu, yün örme mensucat, ma
karna, nohud, kadınlar için i -
pekli ve pamuldu elbiseler, Tak
sim vakıf hastanesine şapka, 
ipekli ve yünlü mensucat, E -
mirgan ilk okul yoltısul çocuk -
lanna pamuk eşya, perde ve 
yatak takmıı, çanta ve bavuL 
Ortaköy Fukaraperver Cemi -
yetine ayakkabı, şapka, çorap, 
ipekli, pamuklu mensucat, Haa
köy hastanesine abajur lamba. 
şınnga, sofra takımları, T opka
pı Fukaraperver Cemiyetine 
yasdık, yorgan, pamuklu ve l · 
pekli • mensucat ile ayakkabı 
tevzi edilecektir, 

Çocuk Esirgeme Kurumile 
diğer hayır cemiyetleri bu et -
ya ile Cümhuriyct bayramın -
da bir çok kimsesizleri sevin -
direceklerdir. 

[ Çocuk düşürmek İstiyen kadınlara 
yardım eden doktorlar mı var? J 

hırç tin topnk kaybetmeden, linde bir tayyare fabrikası, bir elek- buatı Vichy tebliğile ehemmiyetli su- tedir. Yunanistan u-
l-a/lt ınali, iktısadi ve hatta si- trik santralı ve mar§andiz gnila"J'l rettc meşgul olmakta ve bunun Av - 1 1 ş 
~~~~~ fedakfnlıkları göze alma- bombardıman edilmiştir. Stettin rupadnki mümkün neticeleri hakkın- 1J1Umz se.lerberfik i/an 
lt--e'. f:alib taraftan sulh elde et- Lennn ve Kolonyoda petrol tesiau _ da genl.ş telsiratta bulunmaktadır. J 

1 

htık~ imkan olmadığını Vişi tı, Hamburg, Cuxhavc;p, Bremen Bununla. beraber gazeteler süt.ın- etmiştir. •• 
r 

leti .. et erkanı pekaiG. hHdik- tezgahinnnda havuzlur, Bremen, larmda en mül\iın yeri, Hull tarafın- e er soy 
bi!h lçın bu takdirde onların ve Oortınund ve Brüxelles"dc demir _ dan dünkü gazeteciler konferansın - Yunan fiiOSU 
tı~n-'&aa mureşal Petenin bütün yollan, Flessingue ve Anvers li _ da yapılan ve Ruzveltin Vichy'ye bir _ _;_...;;:_ ___ ~-

la ? • 
ları ktleri, zarar ve fedakihlık- manlan ve düşmanın bir çok tay- lhtar mesajı gönderdiğini bildiren be- Londra, 28 ( A.A.) - Bel- Q •• M K 1. B 1 1 } 
did nbl] olabildiği kadar tah- yare meydanları da bombardıman yana.tına tabsiS etmektedirler. graddan alınan haberlere na· perator . ema . - azı mes e {taş arımızın 

et(ın[)ekten ibnret olacaktır. ~i~~i~tir:. Ta~~rclerimizden biri Nevyork - Time.s gazetesi bu habe- zaran Yunan filosu Selcinikle hiçbir kayde tabi olmadan çocuk düşürtmekte 
evıunı 3 üncü sayfada) uasune donmemı,tir. ri şu başlık altmda n~retmektcdir: • • • • • 

J Alman tebliği Vichy Altrumyaya askerlik sahasında toplanmı§tır~ o}duk'~rJnl maalesef ışıtıyoruz, dıyor 
ı_~--1":.:-T-'L--E--R--l-GN--J Berlin 27 (A.A.) -Resmi tebliğ: yardım ederse Amerika Fransız müs- Yunan tayyaraleri Çocuk düşür- bizi ahlaki, içtimni ve mesleki hir-
'7. <Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sa.ylnda) me vak'aları- kaç noktai nazardan alukadar eden 

Atina. 28 (A.A.)- Stelani 

ll 
nın arttığı ve bir bir mevzudur. Hiç şüphesiz. geliti VAFF K e • • ajansının b:ldirdiğine naza- kısım doktorla- güzel çocuk dü~ürme veya dilon-

a Sevg Sını ran Yunan tayyareteri Arna- rın du buna iş • ,.. rülmesinin devletin takib ettiği te -
ÜLM[V AN • • vudluk mıntakasında uçmu§ tirak ettikleri id- lifi kabil olmaz mahzurlan 

~ .rt ve /talya aleyhine beyanna· diası etrafında varclır. Bilhassa, çoğalmak iht:iya.-
hı 'A • 1 1 açmı' olduğu - cını duyan bir memlekette, geçirdi-
l~ ~ 'AfLA RI z ar çın me er atmış ardır. Atina ajan· muz ankete bu. ği birçok harblerle zayiatını telafi 
",lll L' sı bu haberi tekzib etmiflir. gün de devam etmek mecburiyelini hisseden bir 

~·tr~~ 27 (A.A.) - Bugünku gaze- d d . Id Arnavudlukta ediyoruz: içtimai bünyede çocuk kaybedil-
ti1) <tıu er Ve Petnin arasındııki pren. am enıze atı ı Operatör Dr. M. mcsini kabul etmek ve hele buna 

14 
'tlı bu;:asını bildiren Vichy tebll- Londra, 28 ( A.A.) - Bel- Kemal Öke di •0 r· M K 1 alet olmak, herkesten evvel bir he-
b~~ be b~lıklar altında "leşret • graddan alınan haberlere na- yor ki: pera or · ema kim için çok elimdir. Ancak, bunu 
~ı~~ '"d raber bu prensıp a.mcli tat _ •aran Arnavud vatanperver <c-· Çocuk düşürülmesi hadisesi (Devamı 3 üncü ~ayfada) 
."<~~ ""-~ a ın Dün Müddciumumillğc çok garib birtındayatan Hasan Çetin ve Mehıncd ~ • ___ .,::_ ___ .:...__...;.. __________________ _ 
ıliı<~tı i~'iıı Uhtelif tcfsirlere ınüs:ı.id h!dise intikal etm~tir. Sultanahmed isimlerinde iki arkadaş, kaybolan bir leri dağlara çıkarak /talya a- D .. k .. z· l 

""l:Q..t uzun uzun tersıratta bu- l h' .. . un u ıg maç arı tııe an sakınmakt.adırlar. 3 üncü sulh ceza mahkeme.s~n~e du - sabun yüzünden kavgaya tutuşmuş - ey ınde numayı§ler yapmıf-
141l"- ef1.er gazete 1 . d 1 tk ruşması yapılan bu ganb dovüş vak- !ardır. Bu kavga esnasında pek fazla lardır. 

·~l'titı s nın •P oma ' "t d . hid 1 el b . 
~-:<J·"' liiUerin seri •"b ye değ· - -asınm tafsila ı şu ur. . det enen Ha.snn Çetın ine ir iS- lt l k t t A d B .. •• k t k ı d •• 
"14l'aeerJ.nden b"..: . d ""'ha' t.·,.' Küçükpazarda bir kahvenin üst ka- (Devamı 2 nci sayfada) ayan ı aa ı, rnavu • uyu a ım ar un 
1ııa tnıek '~·nı a yap 'fjını larlcı temasa geçmi§lerdir. Her 

~~:~::::~:::·:::::: ramvaylarda bir kısım ikH;;j;;,'eM~~~a~li~i, fazla gol attılar 
~ bırak~ kuvvetleri tnrnfmdan a • ı k ı d ı d 
~~ ~~~;~nan~t~~ ve Türkiye fızerin- sıra ar a If ı ı F ran ko ve Pe ten 
~:ıı;;e.ı; ki ş kanalına doğru ilerlemek b · 

1 ~~n ... ~u iki memleketteki beşınci ugu··n go··ru··şu··yor ar 
~14tır :-"Yıf olması yüzünden r.kım 

...... . 
:llha~tzın Cebelüttarıka ınmek. 
U~ ll i>en U~ ve ediyor: 
#ı~ oi'ıe' PlA.n da akim kaldı{tı tnk
bi;. lla '~e 2:annoıunur ki, HiUer tekmıl 
~~ar haı~Ynnın bütün meselelerini 
tt~ lllae11 : vfısıı olduklarını ve bu
lı.ı~ harb endi kanaatince İngllte • 
~ 4ebe~ devam etmesi için ortada 
tıı.l ""ııtund kaımadı~ını bildirmek 
lııl' 0la.ı-aıt adır. Yani Hıtler muhtc.. 
~~ e 1nglliıltı;ndi hedeflerine vardıtı
~ "erece~· ıtnparatorlu~ile bır ala • 

~. ı Olınadı~ını bildirecek -
)~·vıııh 
' 1~ lltrir b 
t;..; litı v ' u Plitnın diğer dev -
(lıtı e ez .. 1 
~~ı'· teltik· cum e Soyetler Birli -
t,~ı flllıtal lllesaisini istilznm ey • 

tt, 8ll k eııaındndır. Bu planda 
~ \il 11tnı .. i ~!:eç") • mustesna olmak üze-
tlıt lllı.ıv~ijış .olun diğer iki plan 

~!'kt nkıyctsizliğe mahkum 
''l e. 

()b ~Üni'nin sabit !ikri 

Ortadaki sıralan l(aldırılan bir tramvayın içi 

T ramvay idaresinin, tramvay -
)ara fazla yolcu binmesir}'i.. temin et
mek maksadi) ... bazı hatlardaki a
rabaların içinde oturma )'eılcrini 

kaldırmağa karnr verdiğini yazmı§· 
tık. Bu korann tatbikine evvelki gün 
den itibaren geçilmiş, Istanbul ve 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Londra, 28 (AA.) - Dün Ro
madan bildirildiğine nazaran mü
him bir konferansta hazır bulun
mak üzere Mussolini ile hükumet 
erkanı Romadan hareket ctmi~ler
cür. 

Londradan alınan ve hentiz te
eyyüd edilmiyen haberlere nazaran 
bunun Hitler, Mussolini, fo"ranko ve 
Peten arasında vukubulacak olan 
temasla alakadar olduğu tıöylen
mektedir. İtalyan sansürünün tak
yidatı dolayıaile Mussolininin bu se
yahati hakkında daha fazla mali'i
mat alınamamıştır. 
Laval bir semti meçhule hareket f:tti 

Londra, 28 (A.A.) - Vişiden 
alınan bir habere nazaran ııazırlar 
meclisinin içtimaından sonra M. La
val, bugün bir semti meçhule müte
veccihen Vişiden hareket edecektır. 

l..aval, radyoda bir nutuk vere
cektir. Bu nutukta Fransa hükumeti 
taranndan alınan karnrları bildire
cektir. Nutkun tarih ve saati henüz 
muayyen değildir. 

..., 

Dünkü Beıiktaş - Vefa maçından bir safha 
İstanbul lig maçıarına dün muhte- :İlk devrede üç, ikinci devrede 4 sa

lif sahalarda devam edıldi. Vefanın yı-yapan Galatasaray oyunun son da
B~iktaş karşısındaki büyük sayı far- kikalannda penaltıdan bir gol yiye • 
klle mağlübiyeti müstesna, ma.çlarda rek maçı 7-1 kazanmıştır. 
hemen hemen hiçbir sürpriz olmamış. Puvan hanesine Uç, gol hanesina 
tır. (Devamı 3 üncü ı;ayfada) 



Hergün'~ 
/Id harb arasındaki 
Farklar 

,. 
*'\Milli Müdafaa 
: Vekili şehrimizde 
~ • Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan 

un sabahki etspresle Anıtarndan 
ehrimize gelmiş, Haydarpa.§a gnnn- Bu ak§run Beyolla Hnlk sinemasında 
a mülki ve askeri erkô.n tarafından A F A C A N 

ıi arfl)alUlll§tır. Vekil, tehrim.lulc bir- vodvil 4 perde , .................. . 
.. ~ç cun kalarak te ttiklerde bulwıa
,. attır. 

ULU 
:s .......... ._. ................................ . 

TAKVIM 
Birincitqrin 

28 -Bırlac:lteJrtıa 
ll) 

Arabi MAe 

1869 -Hısır 
1'16 

Yazan : Ercumend 
Ye-rde, öteye beriye atıl-

mış bot tenekeler, aepetler, ze.rze -
vat süprüntüleri vardı. lçe.riden dı
oanya ağır, iğrenç bir koku neşfc • 

-~..:-ıı Ramazan IMSAK diyordu. Girdi, arkllSlndan kapıyı 
u. ;,. D. kapadı. Pabuçl nnı çıkanp, çor.ı.p -
u 26 ' 47 larile, merdiveni yavat yavaş tır -
18 11 88 mandı. Yukan sofa, pislik bnkı -

Otlo llı:locU Aq•m 'ıatsı 

~. D. S. D. :;. O. !i. D. 
ll 613 14 60 17 11 18 48 

6,5 98912 ı 82 

mından, aşağıki taolıktan pek de 
farklı değildi. Saimin yntmnsı la -
um gelen odn kapıamın önünde ve 
yerde, içinde ynğlnr donmuş bo~ 
bir iki tabnk tn§lyan kirli bir tepsj, 
tepsinin de başında, ynianan rnia -

Ankaraya göre saat fnrklan: kin bir kedi dUTUYordu. 
lınaak: Ul, Güneş: G.07, Öğle: Hayvan, Müjgflnı görünce yay • 
42, İkindl: 14.37, Akfam: 16.57, dan fırlama~ bir ok gibi aavu§hı. 

ıataı: 1U7. Kadına. sll)'ri ihti.Yari. bir ac:una 

Ekrem Tar u 

= = Saklanan görünür Sözün kı s ası 
lzcilerimi;··-

İsta.nbw 1\lüftülüğünden: sı, 
•. p!Y 

rinclteşrinln yirmi sekiıinC• ·ıill 
zartesı günü Ranlazanı şer• ~ 
yirmi nltısına müsadif oıı:ııa~ 
(Bu nk§am) Leylei kııdır• 
İkincite~rinin birinci Cu~~ 
günü Bayrom oldu~ :nAn 
nur. 

BAYRAM NAMAZI 

Bayram çocukta 11e1'eyi do~ 
en iyi vasıtadırJ ,

11 
.. 

Çocuklarınızın BA Y"RAl"t:~ıtt' 
rmı hazırlarken ULUSUN yıırı d' 
ve şefkatine muhtaç yanul~ ıııe 
sevindirmek için Çocuk :ES nnıııll'' 
Kurumuna yardımda bulu 
zı Kurum saygı ile dUer. 



hkes·r Vi ayetinde muhtel"f i ~lf!ia~w~ Fransız Dünkü lig maçlari 
k
" .. IJ . d.1d. IŞbtrhgıne karŞI 

}ı~~ ~.:""~ pru Ve r 1 a e 1 1 Birieşi k Amerikada • .. ~0: .. ":!:,.\U::, :.::.ı .. "" ~.;,: !"::::.. ~":r..S::!""..i 
<"!\~ ~ niyetiııde baluuduiu k dünkü maçı hiçbir bakımdan iyi de- ti. 
~;. . . Almanyıı, itaiya ve .ı.. yu selen s· 8Sier tlidi. .. Beyog"'luspor ı - Beykoz O rı.~· IÇ.in ;..;... kl · --1--=- Balıkesir 2 7 (AA.) - Cümhu- 4 5 ad ed köprü ve menfez beton :"'ll~ --.

7
ece en 9C:r•cı.uı. Uzun ~üddet .müdafaa halinde oy. Daha ziyade Bcyoğl~run hüki .. 

~la- 'Zan.rretin ve iıuafın riyeti.n 1? ~ ~m Balıkesir Yi - enne~.e tahvil edilerek inşa edilmiş nıyan Suleymı.ınzye karşısındıı Galıı 
tl\ "''llt allllamaJan icab eder. O llyetı mühim bir yo) davo.swı ha - :ve mururu uhura a.çılmı§tır. Balıke- c.~.t.ara.fı ı Inci sayfada) tasaray iki peıınlt.ı yııpm ve blr müd miyeti altmda cereyıın eden bu ma.o-
·~~ daimi dostlu~nu, dü: olıııak girmektedir. Ge~en mr - Bandrmıa arasında 5, Balı~e - temlCkeleriDi ışgııl e~ceektıı:.. - det de ~üdafaada müşkci vaziyenere ta Beykoz kısmen miidafııa halincı. 
'tıııi ~~iii veçhile ancak bu .suretle yı] seyt'updnn barab olan B lıkesır - air - Edremid arasında da 30 kılo- Umumiyetıe telAkki edlld®n.e go - dÜ§m~tur kaldı. 
A~ edebilir. ' Smd.ugı yolunda 250 metrelik Bi - metrelik Jasıml r yeniden yapılmtt- r~, H1Uer hı._ı yeni plAnını d.n.h& evvel- Sül • tak daki 11 k Devrenin 42 ncı dııkikasında Beyot-

ded~nyada, frenlderin Kontinan eadiç., 90 :metrclik Sındırgı, 30 met br. DU%11Ullhey - Tnv§Wllı istikamo- k.ı plft.nlan Ingiliz hava kuvvetlerı ta... to eymaniy~tt.a ~m Gal cn:n u • luspordan Hakkı 'kafa ile maçın ye.. 
~tla ~. Asya ile A.:..Upayı ve rdik Cdıe.ımemderc, 30 metrelik tindeki tc.sviyei türahiyeli yolun in- rafından. ~im bıra.kıld.ığı için tasav- ta~dAUf,eksik ol s ra~ n a~ay gftn~ sayısını yaptı. 
~t 1~e AfrikayJ aratannda adila- Değimıenıdere köprüleri yeniden vaabna da hararetle deV!Uil olun • ~ etmiştir. Amerikalı tefslratçılara Tutuk bir oy aniç~ ~ İkinci devrede Beykoz mutlak su -
tloıı ltın edebilm k · · bir Ja- Balıketir - Bwuiınna yolu üzel'inde maktadır. göre bo..§lıca hedefi takviye için deniz Gal t h un ın e ıyan rette beraberlik için birçok gayret 
~ ·Alman e J~n. .. .kuvvetleri elde etmekttr. .. a asarayın cr oyuncusu mü:m - sa.rfetU. 
t~lii g.. •. Frn~ st~fabnı .. lu- tn..:ı&-~~ aki 1 kün olduğu Jtadnr uzun müdde~ toP- Beykozun liizumstız tcıtı.. - ün 

:rı· Oren 01T mutefekkirler zum Tona iiz ri· nde . Tramvaylarda bı"r klSim ·-eı:ıı:ue s cr la Udafil bO b h" u.;ıl yuz -~ ııı bulund ~ na - u 1 . Londra 27 (A.A.) - Reuter &.jan - oynuyor, m er e ' azan ... den knçırd~ı fırsatlardan sonra mao 
ho~l anL...__~u Bevvlc. ym:)ö • sıralar aldırlldı .sının parlamento muhabiri bildı"riyor: Cll!D hattı arasında yer alıyordu. 1-0 Beyo~losporun galibiyetile bitti ..,... dinı; Htuı:uj'...... un ara g re, • . llk devrede Sülcymııniyeden ikinci • · 

liJir~ltlJı ~~~ik=~:nkaı. te: nan gemi eri (~ı ı lncl sayfada) lD.r~~tip:rı:~l~a:a::ıı ı:~ de:edue G~::sarayktdaıln birer ~yuncu Beşi~::~~-; ~~~~yelUe ge-
~'~L "e 11 1- B ~lu ih tın" d -ı_· h '--1 zakere otm~,_ r.-re derhnl hus··"'' bi &a n rup ~n çı ar. ...r. •·~ k ~'Y~ ~anya, Btiyük ve Atlaş Ü d • D d • eyog c e c:ıu azı ara.,.,.. ann cıı.. uz.c wu r Birinci devrede Snlfı.haddin ve iki çen oyun ., ... ...,e sayı fo.rkın.n rağmen 
'>:t i Utrar ar a ancak böyle m s re e IJ 1 orta hmnlarmdnki bir ve iki kişi • cclse akdhll istemektedirler. . defa CemU ikinci devrede Gündüz baştan sona kadar heyecanlı bir §e-
qt bi~f•kın emri vaki ohnası n lDı- lik sırainTdan ikişer tanesi knldırıl - Bununla beraber, bu hususta §ım - Buduri saİlllınddin ve gene Gündü~ kilde geçti. Beşikta, ilk sayısını be • 
~ ~J lll rolünü ifa edebilir. Bu Sofya Z1 (A.A.) - ehir üzerinde mı;ı ve bir genişlik temin edilmi§ - diye kadar grup reislerlne bir takrir bir goı' yaptılar §inci dakikada, ikiDel golünü yirmiD.. 
ı\~ t, ~ya Avnıp mn sadece nakllYnt yapan Yunan şirkeUeri, ya. tir. :verilmiş ~ndir. Kaleel • . ci dAkiknda Şeref va.sıtnsııe yaptı. 
to~ı ll)'a doiru atılım biT köprüsil balıcı ~ w ynb:meılar taratm • Ba%1 tramvay n rabalarında da Resmi mahfeller, daha mufassal ~·. k~tardığı bir penaJ • 35 Inci dnkikndn Şeref -:llçüncü 40 
~i, t ~ gibi Sovyerier Bi.rli- dan kltalainnış ~ üzerine kon • iki kişilik oturmn sıralan tamamen malfımat alınmadan yapı..lncak mü - ~dnn sonra ikıncı penaltıyı tutama - ncı dakiknda Şükrü dördüncü golU 
~ 11\u!uelif :rnilletlerden terdddib trol :mren ve Romanya hiikfı - k~~.ınlarnk bunlann yerine birer z:i.kerelcrlll az fa.ydıuıı olacağını tah- F. b h ... yaptığından devre 4 _ o Be~iktnşın 
~oldu ,için. yeni bir il ve meti taratmdan mer'iyet mavkıine ko. ldfilik kanape)er konuhnut bu su - mın etmektedirler. ener a çe 4 - Altmtug ı lehinde bitti. 
\i; ~~~~ iktiza eden t ntılan ka.rn.mameyi §iddDtle protesto retle iki taraflı tek sıralaTm orta • İfbirtiii askeri mııhiycttc değil Fenerbahçe müdafı:uwnın o1dukçn İkinci devreye Vefa blraz daba düz. 
t\ ,.~ Q!andc tanrr. Bu esasa c.tmillerdir. Yunan ~etlerinden ki- mıd geniJ bir ayakta • d~ı;na yeri Londra 27 ~·> - Vıelıy'den ge. bozuk oyunu karşısmdıı işi ~ı tutan gün bir şekilde lba.Şlnr gibi oldu. Hal-
~ lta~er~e Ber:linde, .A:1man- :nılanıın ve Tuna ftt.erinde hububat açılmı~tı~. Bn ~ralar §1J11dılık. yal len .haberlcr·e· gor~, Alma.n - FrnDSlz Altıntut takımı devamlı bır surette buki 'Beşikta.şlilar gene be§inci daki _ 
~ lıl "Ye Japon;yamn mnmhhıu.- nakli için işletilen u romorkör ve 24 nrz ikinc1 ~ki arabaların bır kıs- teştikl mesaısı &yao1 ve diplomatik yap~ tneyikle Fener müdataasmı kada :Ştikrü vasıtasile .be§inci sayıla-
'ra.r.ndan ixn%alaııan ittifakta mavnn. Tardır. m:ında tecriihe mahiyetinde olarak mahiyette olmakla beraber askeri ma blr müddet tehd.id. etti. rını da yaptılar. 

dt ıt:;ın.Yen<açrk kal ı~. 0 bal- Tertlbatl.arı deği.,tirllerek petrol nak kaJdınhnı~r. . .... ııt)'ette değildir. Oyun lkudretleri enerjiden ileri gl - Vefa bu mü§kiil ane ıra~en can _ 
\;ı~ ~ enn vimdi yapbğı ,ey bu line miisaid lbir hale konulabilirse de B~ tertıb faydalı n~:e vqdtgı Raybl.fleg topl!ll1ıyor demiYen Altın~~uıar .. büyük f_ırsn.t- :ı:ı.nır gfbi dld$ fb1r :sırada Sulhl ve. 
~ hi "Patınalt yani kurmak iste<- ınchir donnuı.dnn evvel bunların bıı _ !nkdirde yakında burun hatlarda Stokholm 27 (A.A.) - Royter: lara 1"~n birkaç mühim. §iitu ıkılle fanm tek ..sayısını güzel bir vuru§la 
"'l:trt bada, Fransayı yeriae koy-

1 
hal örtilm t . t~cyen arabalar bu .oelde ~ulacak- Oagezıs Nyheter gazetesi, :Bel'lin.- :yıı.kınından hep .dışarı au.ııar. Çareyi 15 inci dAkikada yaptı. 

b.~~~ zır~nma.sı ~u u!m ek ~ır. tır. den aldığı a~ağıdo.ki telkralı ııc§re- uzun paslı oyunda bıılnn Fenerbahçe Be.Şiı..-ta§ bu sayıdnn ~uş olacak 
~ -<aıa tnağlub olduğu zaman manyn. iÇiD m ~ltın •ey ~~h.. diyor: hissedilir bir hakimiyet tesıs ettiği lG 25 inci dakı"kadn Hakkı, 30 uncu da-
'ı:-~1 dö Gol olmak üzere taç olduğu romorkörlerın tcminidır. Çocuk düşürmek isliyen Berlin aiyasi mnhfellerinin kana- zomanda da dircğe gelen iki mühim k.ikadn Me.mduh, biikaç dakikn son-
~ 1 ~ ricali. Almanbrla mü- k d 1 d atine gÖTe, Hitlerin, Almanyaya §ÜUe Mctn t:ılihsizl~ini min etmi§ti. ra da tekrar .. Mem.dnh 8 inci golle.r.l 
~~'·:_~; 1Tluharebeye devam et· Japnnlar Aman -Çin a m ara yar lm eden döndükten sonra yapacağı ilk şey, Yaşarın şahsi bir hücumu 36 ncı da- yaparak maçtan 8 - 1 gibi bilyuk bir 
~~ dile memlekcli terk ve k doktorlar ml var ? Frnrrko ve Peten ile yaptığı görüş- ki:tn.da golle bittiği zaman gerilen si- sayı tarkile gaitb çıkmasına ft.mil ol-
~ lf:ly~ jJtica ve jltilua.'k e1ınif. Umpanyasının bir melerin neticelerini bildirmek üzere ni:rlerin çözüldüCü derhnJ göze çarptı. ctular. 
AJ..~· ~tere de bu cereyanı ı.. ta .varesi j düşürdüler (B:ışta.rafa ı inei sayfada) Rayştag'ı toplamak olac~ktı~. Altın~ular: .i1t1ncl devreyi bemen tkinci küme maçlan 
"~'' ~!tat bunlann .,imdiliC orta .1 meneıeiecek lcanunlar acaba bekle-- Londra 27 (A.A.) - IngilıZ rad - hemen kalelerınden uzakl!ı.şamadan Dav.uc:J.pafn takımı güzel blr 
~~ttı bntı:ım:taki b mabdud Çunking, 28 (AA) - Resmi nil en gayeyi temin edcbiliyorlar yooumm Vıe"hY'~en istihbarııtına gö.. gcçU-dllcr. da.n sonra DoAlJsponı 4 _ 1 m~ 
1:.~4 F'ransız müstemlc.ke! ... nnden mahiyette olan Central Oaily News mı? Yapılacak tCJkilatla bunu ma· re, Fransız hnriclye nazırı Bn.udoin 12 nci dakikada Ba.s.rinin yaptı~ i.. etr 
~ ~ l'erl.t"J'de heniiz esaslı hrr nÜ· gazetesi, Yuno'an eyaletinde Kun-- kul ve rnabadı temin edebilecek bir istifa etmiştir. Lavnl hariclye nazır - kinci sayı, üstüste :yapilan f'enerb:ı.h- ~alorköy1e Eyüb a.rn:nndaki ma~ 
ı...-.~ tearr} ... ri görli)memiştir. Nite- ming civannda GnmnrteS.i günü Ja- şe1cle koymak imkanı yok mudur? lığını dernhde etmlştir. çe hticumlannın tesirini gösterdi. biiyük ibir çekişme oldu . .Neticede Ba-
~;::ı:rQI dö Gol • Ingiliz Dab.r pon avcı tayyarelerinin Çin - Al- Bıızı medeni memleketlerde ol- Altıntuğ kalesinden !Kurtulan topu kıtköy 3 _ 2 galib geldi. 
t ~- de müsbet bir netice ver- ~va lcumpanyasına aid bir duğu gı"bi, bizde de, çocuk düşürül- Barlinde bir tayyara çok müsald yerde yıık.alıy~n Aıtıntu~ Knragfunrükle Demirspor arasın _ 

~l: ~ununla kre.ber lngılte- yolc.u.tnyyaresi diiiiirdüklerini b - mesi uıhhi bir sebebe müstenid de- fabrikası bombalandı 6:1.~ açı~ Fener knlecisinın vaktin - daki maç 5-1 iKarngümrütün galebe _ 
~1 1>1-.._ \Oıye el1iai genernl dö Go· her vermektedir. Tayyere Çunkinge ğilseıı menedilmiştir. Fakat, §İmdi- den evvel kaleden çıl:mnsındıın isti _ &ile sona erdi. 
ı,.·t ;f"Pa anda he.-..e-ketl n bir an gitmekte iken om hükumet nıerke- ye ke.dıır şurada burndn çocuk dü- . {Baştarafl ı inci sayfadn) fade ederek 21 ınci dakikada takımı- Anadolu ilc Anadoluhis:u arasın -
~ d:1. dığ~ için Bay Hitler bnn· zi üzerinde uğmdığı h ücum netice- türiiidüğünü işittiğimiz halde, 1:nnu- . Hafif ve ~ muharebe UJ?arele- nın yegane golünü Yt\Ptı. Sert bir mü. d:ı.ki maç 1-1 berabere Mti. 
)'rı r'i ır .~ayet 1.•ermek istiye- sinde geri dönrneğe mecbur olmug- nen mes'ul edilenlerin pek çok ol. rınden mürekk~ filOlarmıız, .d~n ~ dafaaya ibaşvuran Alt:zıtuğ 27 nci da- Alemdar tııkımı da 7-0 gibi bir sayı 

~'ıııı vlSI Frıunnsı ile ani §Illa tur. Dönüş uçu;ıu esnnsındn 9 Japon mndığmı tahmin ediyoruz ve bjl. düz, kısmen .av cı tayyarelerının hi - k.lk.o.da Esadın ı:ekti~ı pennltıdan ü- farkile Rumelihisan takunmı -yen -
) b~ ~~ustur. tayyaresinin mitralyöz atefİ.ne tutu· haasa teessüAe söylemek icab eder ~ayesinde olara~ ~ndrnya ve cenu. ç!i.ncü golU yedi. di. 
~! ~hli e lzab etti;;.·miz ~hi, bu lan tayy rcr.in pilotu mecburcn ye- Id, bazı meslektaşlanmızın aıhhi hiç bi _ve mertezı_ Ingilterenin salr yer. Hırçın Qir şekli ruan oyunun bu sa- HilfıJ takımı do. güzel bir oyundan 

k 1~anıanda 1~ nyanrn · bir- re ~ ve bu esnada tayyare nteş bir kayode bağlı olmaksızın çocuk lerıne ı:ax~ hucumlanna devam et - yıdan sonraki kısmı ceza atışlarlle sonrıı .9-0 Beylerbeyini mıı~üb etti. 
v· ili i 0ıe"laştmr. F.lhn!ıl Petenin almış ve ynmnışhr. Mürettebattan dü~ürtmekte olduklannı dn işitiyo- miŞlerdır. geçti. X. Fikret.ın kornerden çekti~i Fenerbab e kon ,.,• 
;:: llr.J Ve vazifı-l~t:i AlmnnvR ·ıe iki Alman ve iki Çin li yarnl:mmıt- nız. Acaba, bu arkadaşlarım ız bb bi Evvelce de bfldirDd~i gibi İrland:ı.- topa ,güzel bir knfa vuran Niyazi Fe_ Ç gr-• 
.-..ı oı:'tna halinde 'nt"k kolavlat- trr. Diğer iki yokunun &ağ ve salim te?bir ve 'kayıdlar albnda, fenni şe· nın 100 kilometre garbındıı 42 bin nerin 4 üncü sayı.sını güzel bir surct- .Dün Fenerbahçe klUbü beden ter -
~~'d r~ktır. Flh ki-k F olduklun aöylenmekt.edir. raıte uygun olarok yaptıkları bu ço- tonnatoluk Empress of Brit:ı.in İngt_ te yaptı. oyun böylece bitti bıyesi ka~unu münasebetile ~n~t~ı 
l. tiiıı~;r~hnıın 1P~ <"hemı:;~::fi cuk dü~rmelerin; hnı;ıile analann liz t:raruıaUantiğiiıe ~k a{tır bir bom- ömer. Beslın kongrede ınt~~k~ karar vermıştir . 
.,.ıı l.ınu '- d On 1 p İ 1 "1" kendi eliyle fena şeraıt ııltında ço- ba isabet etmıŞ· ve gem· n•'"' alm•a Çarşamba gunü yapılacalt Galata-h~ • rtıa va~mar.ta ır. un araşa e en ngı IZ cukl d.: .. . • ""' ..,. - lS 2 Topkap 2 Fen b h çmd ı t:ı" r~al Peten ne e.rkadn«lan- annı uşunnelennden çok da- tır. Mllrettebat srundallaro. binmeğe • por - saray, er a çe ma an evve r ıı.('iltt~ V .. kl-. k - kra;ınm mesaı·ına haUi ha mahzursuz, teh1ikesiz olacağını mecbur olmuşlardır. Şeref sııha.oıındıı oynanan bu oyu- mntbuat takımile, Fenerbahçe teka-
t~1 Otı)a~P.ır ve e ;:;.~ıl~vl";l~dir.aF:-

0 

• düşündükJ_erinden ~idir, nedir bil- Gece muharebe t:ıyyareleri:mlz Lon nun ilk. devresini 1-0 Topkap knzan - üdie.ri ıarasındn bir maç yapılacaktır. 
~ ._~_ırı. Fr

8
n•a idn bidayetten- C~,~Vab vermedt mem, bu ı,de fazlasıle faal cörünü- draya :ıaırşı fnsıla.oıız olarak hücum • ~~iiiiiiiiiBcm!iiiimiilaiiiiliiiiil!iliialiiiliiBiiiimafiıaamt!iiiiiEliiii~ 

~~ :ti' ~~1;,.; Y~'lrla a7im Ye c~ .. a- Londra, 28 (AA.) - Verilen yorlar. . lanno. devam etmişlerdir. E · t S d ğ Ilanlari ll:iir~rJ •lderini ve yürü'ftt'ekle- maJlkmata göre, İngiltere kralı ta- .. raJnızl ~rr nokta dnhn var: Bu Bundan ba§ka Btnningham ve Co- mnlye an ! J 
l'oruz. rafından marq:ıl Petaine göooer.i- ~~. -anun ana m_;nederken, znruret vcntry'de ve Liverpool limanında sı-
~Uet ]en mcsajm metni mareşalin cevabı yu~en. _çoc.ugun~ .ba~amıyan, nai tesisat üzerine birçok bombalar 
H'ıtl ahnm dan neıredilmiyecektir Lon- ma 1 ve Içtımaı vazıyetı birltaç ço- ntılm~tır. 

erin rruv~ff2k dTS diplomatik mahfelJeri bu• ceva- c~ğu yetiştirmeye. ~Üsaid olm.ıyan ---------
Olrnıya lA ı buı önümüzdeki 24 anat ..zarfıooa n l~le_re y~nlım ~bı, devlet hrma- Sivasta cezaevi 

1" n p.cıl arJ geleceğini zannetmektcdirler. Y.~~~ı ternın etme te, en başta dü- Sıvas 27 (AA.) - Şehriınizde ya -
~ • (h~~ ~nu ecek ve ibu mahzurlu hareketin 

~ııı d -...~raıl 1 inci sayfada) H d N önüne geçecek bir tedbirdir. Biz, p1lınasına karar verilmlş olan yeni 
~ 're haftalık makalesinde §U in istan az1rtntn nutku bu işde bir hukukçu gibi değil, bir Cezaevinin in.şaatı 55.000 liraya il:uı.-

l' ~Yor· h L'-- ib. d .. ·· ·· ·· H le olunmu•t.ur. İ""aat önümüzdeki ~ e)'i b· .: Londra 27 (A.A.) - Renter bildiri- eum it! 1 uşunuruz:. ayatmı ~a- Y --r 
Sııh:),e t ır ue baline ifrağ için yor: lışımıkıa temin eden bir -aile kadmı- Mayı.sa kadar bltml§ olacaktır. 
~ tı ~taı erebbüs edilecektir. Bu Hindistan nazırı Amcry, bugün ~ _ nm çocuğunu muhafnzaya mecbur GÖZ HEKIMI ~ ij~ 11\ak: farktan da hücum için !eden sonra Gasport şehrinde bir nu- edilmesi belki kanunidir. Fakat, he

t't .;ı.ıhaıcka~a kullanılmak iaten - tuk söylemiŞ ve büyük bir vulr.ufln as- nüz memleketimizde Tesmi ve gayri 
\t li edefi da olmakla. bernber di- teri ve diplomatik var.iyeti gôzdcn ge. resmi bütün miies..~eself"rde meme-
~ '~ay e Iraktan Şam-Trablus çirmjştir. deki QOCUklara bakmak bususu t~ 
~~i~k ~elen petro) borularmı 'kil&tlandınhnadılc.ça, do~ çocuk 

\t ... ~~ f~· Amery yakın 'bir istabalde hnyaU aileye zararlı, ihntta tehlikeli bir yük 
~tletirıd ilosunu limanlanndan blr ehemm.ı'yeti haiZ olacak ha.rb ah: oluyor. Bu bakunsız çocuk] r içti
~ d0 ilt Aen mahrum etmek ıru - nesinln YQ.lwl§artta teessüs edece - mni b~ede zararlı birer !tlnstrr o· 
~.tıı ~ ~~~~izind~ çık~nnak ~\ni, Hitlerin Napolyonda.n dnha çok larak yer alıyorlar. 
"'-.. ·-ao~nı nın aabıt fikri bu • çnbuk Waterloo'suna knvtıFlcağuu Fakat, memldtetimizde. bilhassa 

y--- söylemiştir. Istanbul gibi büyük ışehirlerimride 
modem geçinen bir hayatın icablan 

e e h l altmda. mail ve içtimai vaziyeti ye-

l avac l arım ız rinde olanlar dahi memleket .için 
ihmal edilmez bir vazif~ olan çocuk 
vapma hususuna lôka}'ld kalıyorlar. 
Cocuk düşü-rme hAdisesi de, böyll" 
ailel~e doktor .-}iyle kolev)ılı:la 
ternion ediliyor. Fikirlerimi hüla!8 
edeyim: 

1 - Me..-cud kanuni kontroJJar 
icab ettiiH kadar yapılmamaktadır. 

2 - Mali vaziy.-ti müııaid olmı· 
van. c;all§Illak meeburiyetinde olan 
kndınları. karnındaki çocuğu muha
fazava icbrır etmek için heniiz teş· 
kilatımız 1dfayetsizdir. 

Dr. Nacl Bcngisu, Doçent 
Yeniden lınStaln:rmı 'kabule 
• obnşlamışt.lr. Tel : 23464 

Bugün matinelerden itibaren 

Kadrllöy 

OPERA 
Binemasında 

Zorla T ayyareci 
ve 

MiSTER MOTO'nun 
SON iHTARI 

29/10/940 Salı saat 21 de 

ÇiFTE KERAMET 
Şehir tiyatrosu artistieri 

tarafından 

Emniyet sandığının emlak 
satmak ve almak İstiyenleri 

alakadar eden nıühim bir l<ararı: 
Müessesemi'Z, emlfl.k satın almak istiyen tasarruf erbabının, günden 

güne artan tavassut talepleri karflSlnda bir tnrnftnn bunlara Y~ dım, 
diğer taraftan milli scrvetın muhim bir rülmü olan emHikin masrafsız 
ve <'le~er bodelile el deği~tlrmcsini kolay'laştırmnk suretile, mülk sahip. 
lerine hizmet maksadile, ~u tararı nlmıştır: 

Bundan böyle İstanbuldaki satılık emlfıkin resim ve mufııssal adresleri 
;sai:r gerekli maltmıat ile birlikte, mal sahiplerinin taleb ve müracaatları 
tacrine, ,satış salonumuıda halka nnolnnacnktır. 

Hergün yüzlerce vatandaş taratından ziyaret edilen bu salonda gayri -
menkullerinin satılı~a konmasındaki büyük menfııa.Ueri halkımızın takdir 
edecegine şüphe yoktur. 

Bu iŞlerden alınncnk ücret: Sat1lığa konan gayrimenkul için taleb edi -
len bedel iizerlnden, bir liradan aşa~ı olnırunnk kaydile, fiç ay için, btn li
rada on iki buçuk kunıştur. 

Emlak satın almak isliyenierin her teyden evvel aabf 
salonumuzu ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. (10205) 

sinenzasında 

Tiyatrosu 
beraber 

Komedi 4 
perde 

Fiallar: Ko1tuk (30), balkon (20), loca.lar 200 - 150 kuruştur. 

3 - Bazi m~mleketln-de oldu&u 
gıbi, sıhhi ve içtimai sebeblerden 
dol yı çocuğunu aldırm•va m"'cbur 
okalanlann, müracnat e-debilecekleri 

Her sene en güzel filmini Bayramda gösteren sinemada c::!:l!:aa. 

resmi teşek'küller yoktur. 
4 - Çocuk düşürme mahzurla

nnın devamlı bir şekilde halka tel
kini lazmıdır. 

Du sernit temin edildikten sonra, 
hu ~rtlar dı ... nda harekı-t eden ve 
huna nlet o1ıırlr.'t"Jn '! vt>t aihr ceza-

ııcnç ha- larla mes"ul edilmelen doVnı olur.n 
G. Ozansoy 

NELSO EDDY 

Çarşamba akşami 
SSEV 

sine 
• 

su da 



29. llkteşm. IWJ COmbariyat Piyang0S11 
lkramigeleri ltem. büyük 

hem çqltli 
hem fazladır 

lkraınb bıramiye lkramiy• 
AdecB Lira Lira ---

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

88 1.000 80.000 
80 soo 40.000 

400 100 40.000 
... 000 lO 40.000 

80.000 2 160.000 
---~ 

84.568 480.000 
Y..DI 48 250 12.000 
miW.fatı 

14.61.8 Yekaa 492.000 

1ta PlAn rımc;irı Ltlr. •·- Jinbll:: ~ bft7ilk ~ ft1"<tn. ..Qrıca 
(10.000) :&ralık itfD8l ~ ill::ral:Di::re ftl'dlr. Eler ~ baJı1ara 
eztoeın e ,me aıttıı Q aım&ym. ÇQııkt1 iti tane c1e GIDAl" tıbı.ltralık 
~'&ll&fJII!Iad ............ Bzl ~ <•> taQ (6.f)OQJ ~ ~ 
NJ11Qe. (80} ıa:na cı.oae ~ uaH tane (_, ll:ralık ltnoad)\\Cer 

~;l'IA:Dl ... ·~tt w ıs Mba ~ ~ ~ 
Ttul ~ ~ ~ mıilı:tarl bem ~ ham tetmı
dJL ı-. ona ~ taPıeaı&, fn:l..trx. :aa. mll::alAd.e ~ 
pumı ııaea.t1 U ı..c ~ ttDMııraı satıp. opı ar8m\fbr. ~ 1'\-

ya .. .....a ~ IID8üıelı (N:.IlfJ knM J11D1 ~ı ı::i mut'e" 
ıt•wilıtlt ... z •• aa ~te tam~ ttı~ ~b. JanJD ~-m 
liı'lıdJr. tlhotı"'V'- 1:1 t-. -.ı.tıer aram..,.m:ı. 1Dwllmı. ,.ma 
t.ı.ıtıirzı fıoallr. 

(!lll' tllln bllılı&1i ,. .. ,... Wltti JrR"' lwtD lllUÖatl. aıwa1Dıt:41 
tem•ımn ,..,.. ,._. w btD:i 4e ~üyQk ~~ 1)e:Jl .... .,.,... 
...... w ................ ,.. mtMibtntl. 

QDa• .. .,.. Ft••ıazııda ~* JeıaaikGJmak ..... ~ edn (2SO) eer 
1i.N&Jk -.ol lllilM"'h lbdlla edQm.. & I JDd ~ AnQ!aAa 

VH7 *4D .... ~ ... ~ _...,..,.,., ~ ilaıı 
eden .., ..... _.,,..., ~ ~ 

Maliye V ekiletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 

ltaldınlması hakkında ilan 
Olimiif yb lamıt11111la:n:a reriDO Ilimilot btr llrahkl&r darp 't't'l piJa..saya 

Wl :ıııikt.a:r'd'a ~ aldutun4AD eftmüt yüz lruruşhıklnrm 11/İk1nci.
kAnu.nl194:l tarill!ııdon soma tednvtılden kaldlnlmaBl ~. 

Gllnı11§ Jtiz ~ 1/Şubat/ıt•1 taritımden it:J.b:u'en artık ıed31'iU 
etmtytroelı: Te ancak Jtltmı mal sandı.kl.az'ae Oümhtmyet Merkez Ba.nka.aı 
fUbeleruıce b2nıl ~. . 

EUnde gOmtiş ,.uz ~ bulunanlarm bunl2n mal sandl'k'1a.'til 
CDmtnırt;ret Merkez Dantam fllbelerine tebdi1 ettinneleri n n olunur. 

.~ d021h 

K 
Yastık, Ycngaıı, Yatak bilanmak kese Ye aıhhatinize faydahdır. 

BIR KUŞ TOYO Y ASTIK 1 L RADIR. 
Yatak y~nlan cia pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çak.nııı..ltçılar ---.:i- Kat Tüytt Fabrikası Telefon: 23027 

Deniz Levazsm Satınatma Komisyonu ilanlari 

1000 Kilo ytın 9flt'SP ıpntt 
1000 ımo yOn f.aııila iplCf 

T. bedeli 
Lira Kr. 

8620. 00 
3620. 00 

Kat"l temiDa.Q 

Um Kr. 

'IHt. 00 1088. 00 
ı - Yukanda dm, DliJ[tu, tahmin bedelleri ile kn.t'1 :teminatı yazılı iki 

Jcniem 7fuı ipl~llıhl S/ 2iDci .-m;~ Çarşamba e-ünü saa 14 de paarlıt
ıa ekıı2tmeıri yapllııeakbr. 

2 - İsteldllertn. 2480 ~ ll::antında yazıb 'ft.Sika "'e yukanda gösteri.. 
len mikdaı'da tat'i teminat m&klıwı veya banka. mektubu ile b\rl1kte xa-
aımpa.pcta bultın~m tor:B.1QuDa mitracaatlıın. (10358) 

** Lira KOTllf 

10520. 00 
1~.075. 00 

Lira Krut 
%289. 00 
1430. 83 

49.595. 00 3719. 83 
ı. - <::JiM, mikW tabmtn b!ıde! ~ at teminatlan yutanda yazılı kö

eele ve vaketamn 612. Teldn~ ta.rihine raatJıynn Salı cünü saat H de 
pua.rııt ek.sntmeai yapılaeakm. 

2. - ea,rtnam~ götmek n almak istfyenlerin hergün 'fe pazarııta 
lft.irf&.ll:: edecekle:rin de belli .an n aaatte Ka.sımpııı.fQda bulunan komi.!yo.. 

DA mftracaatıan . .ıoıcrı. 

Urfa Gümrük Taburu Salınalma Komis
yonu Başkanlığından: 

CiNi 

B:ı.de yalı 

Tuıatı " 7,1 
Mikian mubam- tetm-

JIISl naıı 

KU o Ltra Ura 

12000 18000 1358 
Bu~day ll::ırma 493500 172'7' 1296 

Arpa 58SOOO 3M29 2'756 

İhalenm nasıl İhalenin 
ya.pıl9.c~ ı ünü aaatl 

Kapalı zn.r!la 8.11.940 10 Cuma 
Kapah zarna 8.11.940 10.30 • 
Kapalı zarf 8.11.940 14.30 CUma 

A - y arıda yazılı tlQ u.ıem erza.t kapalı zarna bizalarmda gösıe
raen ıun vt sn.atlerde ~elmi yapılacaktır. 

B - Şartnameleri oll::umak isteyenler A. tıkrasında sözü geçen binada.. 
ki satmalmn komt.sronunda her Gün okuyup gbrebilirler. 

c İstekliler girmek mtedlkleri kalemin hizruıındo. gösterile.n teminat 
akçe"'inı urra otımrfit vcmeatne yatırıp vezne mak.buzu veya banka. 
mektubile artnamenin dördtıneti ve husus1 şartlarm sekizinci maddesin
dP ıtendllertnden ıaenilen vesikalarla birlikte teklif m&ktublanm ihale 

O ŞEKER BAŞKA ŞEKER 1 ~ 
Slyledlk pae I6JI11Jwuz. 

ALl MUHIDDIN HACI BEKIR 
Şeku "Loltumlarmı, ne bizde ae A·nupada ne ele 

Amerikada taklit edemlforlar. 

ALi MUHiDDiN 
H ·c1 - i 

, Ticaretııanelerı 
lılnezt: Ba.bıoebı;u; fllbe]ıert: Beyotlu, Jtazak&.J, ~ 

~--- Bayram Ye Pazar Jibıled açıkbr. 

Devlet demiryollaM va limanlar• 
Işletmasi umum idaresi ilAnlar• 

Mutıammen bedeıll (.6161) ıın. (50) 1tunt olaa mpht&lf eiJ'adda '120 
~ ,.aı:altı bbloa w rı aded tablo tıaaı ile muhteltt eb'add.& U a.de4 
yeraltı m11tu w U edec1 haı:fci armatör (&J.l.lNQ) Çarpmha c:tmtı -.&* 
(],() OD d&tte Bal""npepda 0V biDıUl 4alıjltnc1ek1 komi.ıı;pan Watm
dan puariılda atm dJnaeaktrr 

Bn ıte ctrmek isttyenleı1n {924) ftıa (53) kurı:lfluk kat1 tamtnat ve b.
DUDUD ta,.ın ettıil Tel8itle ~ pazırrla c1Uıtl Aatine bdar bm:Jiıl
yona m'lhacaatkn llzmıdır. 

Bu ile atd taıiılamolıw mn.,...,.n pan:• cıkı'aık cfa1aQbnA1rt.ad1r. 
n030'l} 

---Muha~Jl bedeB Vl'OI Cdokwl bla yecl 7b' ttra olan 5000 aded mete 
dar haı travel'8ile 280 a4ıe4 mete dar bat matu tra...m e.tl1/1940 Qu
f!l,mba etme a.aı 16,30 da Itapalı ad uaıae Antarada idare btnumda 
satın "'I"!JAC!!.kt:ır. . 

Bu ile pmek ~ '7S'l,6CI (yedi yas )'Ilmi :redi Dra eDi kurıJ4) lL 
ralık ımıvakll::aı temınatıa truımnm taytn ~ WIISill::alan n taklifJCiDJ. 
QU1 cnn eaat W,J{) & kadar iıxmliQon reislJI9M wnmeleri ı•mnctır. 
Şartnameler para.m olarak Ankanda ma1ftıırna d.atreslnd.eıl, B&7d&rP&-

tada '!Welltlm w Sen: Şeflithıden datıaiacaıı::tzr. (10033) 

E 
Çakacakhr. 

banıarınıa Mrmeltl .... Jıılncflrıjw .. o.n ü ~ Jaıdml 
etmiO olaeaamı• 

1 LA N 
FIATLARI 

IlAn eaJfa5lnda Antimi 80 Kl'f. 
Sondan evveli baylada • 100 , 
2 nci uyfada • 250 , 
1 nci aay fa da • SOO , 

Milracaat geri: 
htanbulda, Postahane k!U'flSlnda ıtızııay aatıo bftroı.9a. Tel: 22W 
btanbul, Postane a.rltaslnc!a iJA:ncı)ı\: lfrket.l. Telefon: 10094 - i' 

Nafıa V ekaletinden: 
EUntmeye konulan ~: 
ı. - Tarsust4 Berdan sulama tebekesi ikinci t:ı.mn \"e ~l.rj kanallAri

le aınal imall\.b ıve i,slctme binalan ~aatı mnhammcn keşif bedeli n.bidi 
rı.a.t tlzerlnden c800.000ıı liradır. 
2.- Eksiitme 20/11/940 tarihine rasUıyan ~ güntı saat 15 de 

Anka.rn.dn Sulnmıı ~eri İşletme Merkez binası lçinde toplanan su ek -
8iltme artirma komisyonu odMında kapalı zarf usuıae yapılacaktır. 

3. - İ!tekliler, eksütme l)artnamesi, mukavele projesi ba.ymdırlık ıoıert 
genel fartnamesi fennl şart.n&me ve proJeleri c40• lira mukabilinde w 
işlsri reısli~den alabilirler. 

4. - Eksiltmeyo girebilmek için isteklilerin w35 750• liralık mııvak.ll::at ıe.. 
mınat vermesi ve ek:.siltmenln yapılaca~ ciUıden en u 'Oç gQ.n evvel el -
lerinde ouluruı.n vesikalarla birlikte bir dlle.kCe lle Nafıa VekAletine m'O -
racaat ederek bu işe nuı.hsua olmak üzere veslka. almaları ve bu vesiknJı 
ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddot içinde ve&ka talebinde bulunm~ eksiltıneye işt1r&k 

edeııwrı.ler. 
5. - İstekiDerin teklif mektublarınl it.inıci maddede yazılı saaiten bir -.. 

at evveline kadar su işleri r~ine malııbus mukabilinde Termeleri li
zımdır. 

Postada olan geeitmeler kablll edilme:ı. c~ cl0132• 

KANSIZLIK 
BW cok haetarıac
tara sebeb olur. 
Kansızlıi}J; 

DESCHIEHS $1RUBD . 
kutlanmakJa &edavi 
ediniz. 

/ DESCHJE NS JDRUBO 
zafiyetı g~erk', va. 
cuda kan, kuvvet,. 
~tiha temin eder.· 

, B ot Q n hastalıkia
nn önOoO alıT. 

Reçete tte Mtlllr 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
1675 lira 88 kunışlu k.eşifli Üniversite talim taburu bi.nasınm çııtl tami

rinin açık eksatme ile ihales1 5.11.940 salı günü saat 15 de Rektörlükte 
yapılaeaJttır. İsteklilerin 126 liralık muvakkat teminat makbuzu ve on 
az 1000 liralık bu gibi i§ ya.pt.ı~ dair ihaleden sekiz gün evvel İlıtan
bul vilA;,.etinden alınmı., ehllyet vesill::a.sı ve 940 yılı Ticaret Oda.'Jl ktı~ıt'l
lanm bitmil olmaları. xeotf, p.rtname, mukavele proJesi lwraiiıı Rek.-

BiT kOmprime hayat karşıi~; 
Eıı cklflk zamanda aize n. bti;yiJk ,.aıdmıcıdU". Kalori, pja,.:P.t 

o.efuet hekımmcJ.,. tatmin eclid malıiyeti ve yübelt nuıAı ~ 
Men:Dnelt, bezıeboe. duğday 'ft aair çorbalık ltomprim 1 

' 

her yerde balabilirainiz, 

ÇAPAMARKA MüSTAHZARA~ 
M. NURI CAPA KuruiUJ tariWe ~ 

Istanbul Levaz1m Amirliğindan Veril'~ 
Harict Askert kitaali Ilanları 

'12.000 kilo sabun kapalı zarlla euııtm;,. >=ınu>tu•. n::~ 
Pa.zaı-te.9i günti saai ll de Erzurumcia askerl s:rtın Qlına ,;ı 
yapılacaktır. Tahmin bedell 36,000 Ura ilk teminatı 2700 ı~ ~ 
ve şartnamesi komisyonda görUHir. Tallple:rin kanun! vesika.ıart
mektuplarını ihole saatinden bir &aU nftl tomi.'lyona vcrmelfd. ,;j 

(1~ .... ' Aşağıda yazılı mevadm kapah mrfla eUlltmeleri hlzalannM.,.,. ~ 
ve &aatlerde Manisada asterl satın alma komisyonundıı ya~_,l 
Taliblerin ihale saatlerinden bir saat enel kanunt vesik1llarile t;Jıfl 
tubla.nnı komisyOn& vermeleri. Şartnameten Q>misyonda gör{UOıo ~ 

Cins1 Miktan Tutan Teminatı İlıale gilıı .,. 

Kuru~

Yotw"L 
Koyun d. 
Sabun. 
Makarna. 
No hud. 
Bulgur. 
Kuru fasu.ı:,.. 

Arpa unu. 

Kilo Lira 1Ara _....., 

1,oao,ooo 59,400 4455 12!111941 : 
40,000 7,000 525 9 , , -
30,000 ll, 700 877,50 12 , , -

120,000 41,400 3105 15 D J -

120,000 36,001 S700 14. , , ı4 
l%0,000 16,200 1215 14 , , tl 
100,000 78,000 15850 115 :J :J ı• 
600,000 135,000 10,425 13 , , ., 
432,000 32, {00 24.30 13 :J ., ~ (1;.-, .... ~ 

700 ton kuru ot prumrlıkla &atm attMca.tt.ır. İlk teminatı ,.,. 1. 
Pa.zarhk günü 4/11/HO Pazartest rüıı.O. .aat 15,30 dadır. p;.;..r*' ~ 
rak edecekleri.n kanuni vesikalarile Çoda askeri aatm alma ~ 
müracaa.Un.rı. (1837 - 10238) 

** 1. AşatJ,da yazılı mevadın ~alı zartıa ebiitmeleri bizalarındA ,; ~ 
ve .saatlerde Gazi Antepte ıuıkerl aatm &lma kontisyonunda ~ ' 
Tallblerin kanun! Te.Sikalarile teklit ~arını iha.le saa~ ~ 
saat evvel komis'10na vermelert.. " 

Cin.sl Miktan Tutan Teminatı İh~ale güıı.,. 
Kilo Ura Ika. ~ 

Arpt.. 610,000 43,2U 3244 8111/ HI ~ 
Saman 300,000 7,500 · 563 7 • , '1 
Arpa. 85,000 6,0:11 452 8 • , ~ 
Arp&. 610,000 43,241 -3244 7 :J :t .,. 

Kurn ol. 410,000 20,500 1538 7 , • oJ 
5a.man. SOO, 000 7,500 563 8 • , ~ ~ 
Kuru ot. 410,000 20,500 1538 8 , '! ~.J1 

Yull::anda yazılı mevıı.dm şartname ..,. evsanan Ankara, ~~ 
Amirlikleri ve Oazt Antep asll::erl -= alma komisyontarında 'll' 

(131f -

** 1~ İki fırın i~ ettirilecektir. Pazarıı:ı 1111/94.0 Cwna günll ~ IJII"~ 
da Çorluda aalterl satın alma kom.iSyonunda yapılacaktır. -~ J 
k~ bedeli 11,100 lira 32 ıtu.rqt.ur. P~ n keşifleri ve şa~,.,.. 
mi.lyonda görülür. Taliblerin ilk teminat Te ka.nu.nt vesikalaril' 
komJ.syon.a gelmeleri. (13!1) (10316) ~ ... ... .,._J 

:uno ton b~day pazarlıkla satm alma.caktır. Tahmin ~ ~~ 
liradır. Pazarlı~ 31/10/~ günü saat ll de Ankarada Lv. ~ P' 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplertn belli vakitte kOIIl i 
meleri. (1369) (10349) Jf Jf llfl' __J 

Hepsine tahmin edilen fi.atı 33,636 Ura olan mevcud ıiStes~ ~ 
miktarı yazılı telefon ve santrallarile bazı yedek aksam paz 

941 
(JI'WJ 

alma.eıaktır. İlıteklilerin 5046 lirıılık knt1 teminatlarile 6/111 r 
ba. gfinü saat 11 de Ankarndıı M. M. V. satın alma komiSYon_. / 
leri. (1353 - 10278) ~ ,J 

····-··········································--··-----·························· 


